WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU
…..……………, dnia ……………..…………
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Wniosek o zapewnienie
dostępności cyfrowej
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu
Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności cyfrowej.
Podmiot publiczny ustali Twoje prawo do żądania dostępności i je zrealizuje lub
zapewni dostęp alternatywny.

Instrukcja wypełniania
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI wyraźnym pismem (jeśli odręcznie).
2. Wypełnij pola obowiązkowe zaznaczone*.
3. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie.
Dane wnioskodawcy

Wpisz dane w polach poniżej.
Imię*

Nazwisko*

Ulica, numer domu i lokalu*

Kod pocztowy*

Miejscowość*
Numer telefonu*
Adres e-mail
ePUAP

Zwracam się z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej następującej strony
internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Podaj adres strony internetowej, która nie spełnia wymogów dostępności cyfrowej:

Wskazuję następujące żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.
Wypełnij jeśli chcesz, aby podmiot publiczny zapewnił dostępność w określony sposób. Jeśli
jakieś informacje nie są dla Ciebie dostępne, napisz krótko jak ją udostępnić i w jakiej formie,
na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp.

Podpis

Podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Informacja o prywatności
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski
z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
tel. 61 854 1917, 61 854 1542, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się
z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku
o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,
zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą
być:
1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie
danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz
otrzymania ich kopii, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do
przenoszenia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.

